ARAÇ İADE GÜVENCESİ
İLE SORUNSUZ İADE
HEDEF FİLO’DA!

1. Araç İade
Güvencesi
Nedir?

Araç İade Güvencesi, Kiralama süresi boyunca
araçta meydana gelebilecek genel kaporta
hasarları, genel temizlik sorunları ve kullanım
süresine bağlı ortaya çıkabilecek aşınmalar bu
sigorta kapsamında yer almaktadır.

2.Araç İade
Güvencesi
Neleri Kapsar?

Araç İade Güvencesi hem sürücülerin hem de
araçların güvenliğini ve konforunu ilgilendiren tüm
* onarım ve yenileme işlemlerini teminat altına alır:
*Sürüş sırasında güvenliği riske atma ihtimalinden
dolayı meydana geldiği anda çözülmesi gereken
hasarlar ve yasa dışı kullanıma yol açabilecek
yenileme işlemleri kapsam dışındadır.

3. Araç İade Güvencesi
Ne İşe Yarar?
Araç İade Güvencesi, kiralama süresi sonunda
teslim edilen araçlarda genel temizlik, bakım ve
onarım sorunlarının tespit edilmesi halinde, bunlara
yönelik oluşabilecek ek masrafların önüne geçer.
3.1. Kullanım Süresi Boyunca Oluşabilecek
Durumlar Nelerdir?
Hedef Filo’dan kiralanan araçlarda, kullanıma bağlı
olarak temizlik sorunları, birtakım aşınmalar ve
genel kaporta hasarları ortaya çıkabilmektedir.
Kiralama süresi sonunda araçlar teslim edilmeden
önce temizlik, bakım ve onarım için yeterli vakit
kalmaması, bunlara dair herhangi bir sorunun ihmal
edilmesi veyahut gözden kaçırılması ise olası; hatta
sıklıkla karşılaşılan bir senaryodur.

3.2. Teslim Sonrasında Yapılan İşlemler Nelerdir?
Teslim sonrası araçlardaki tüm sorun ve hasarlar,
ekspertiz işlemleri sırasında detaylı olarak tespit
edilmektedir. Araçların temizlik ve onarımının
gerekmesi durumunda yapılacak işlemler,
müşterilere ek tutar olarak yansıyabilmektedir.
Bu da şirket bütçelerinde ekstra ve beklenmedik
giderlere yol açarak, ek fatura işlemleriyle
zaman kaybedilmesine yol açabilir.
Araç İade Güvencesi, araçların teslimi esnasında
ortaya çıkabilecek bu gibi masrafları minimuma
indirmeyi amaçlar. Böylece müşteriler, bahsi geçen
problemlere bağlı yüksek ücretlendirmelerin önüne
geçerken zamandan da tasarruf eder.

4. Araç İade Güvencesinin
Avantajları Nelerdir?
Şirketler için filo kiralama seçeneğinin araç satın
alımına kıyasla çok daha kârlı ve
pratik olmasını sağlar.

Temizlik ve genel bakım/onarım işlemleri için ekstra
vakit ayırmaya gerek olmaksızın, sözleşme bitimine dek
filodan faydalanılabilmesine imkân tanır.

Araç segmenti ve kiralama süresine göre
değişmekle birlikte, aylık oldukça makul bedellerle
faydalanılabilir.

Operasyonel filo kiralama sürecinin en başındayken
verimli bir bütçe planlaması yapılabilmesini sağlar.

Kiralama süresi sonunda hasar ve temizlik
sorunlarına bağlı yüksek meblağlardaki ek
ücretlendirmelerin peşinen önüne geçer.Böylece
şirketlerin kazancına kazanç katar.

Araç iadesi sonrasındaki fatura operasyonlarını
minimuma indirir.

5. Araç İade Güvencesi’nden
Nasıl Faydalanılır?
Hedef Filo’dan yaptığınız operasyonel araç kiralama
işlemleri sırasında, tıpkı diğer ek hizmetler gibi Araç
İade Güvencesi’nin de sözleşmeye dâhil edilmesini
talep edebilirsiniz.

Araç İade Güvencesi Koşulları Nelerdir?

Araç İade Güvencesi, yalnızca kontrat oluşturma
sırasında sözleşmeye dâhil edilebilir. Düzeltme
teklifleri ile sonradan eklenmesi mümkün değildir.

Araç İade Güvencesi ek hizmet ürünü, talep edilen
kontratların tamamına dâhil edilebilir.

Araç İade Güvencesi talep edildiği takdirde iptal
edilebilir. Fakat bu tarihe dek ödenen bedelin iadesi
söz konusu değildir.

Araç İade Güvencesi’nin sözleşmeye eklenebilmesi
için araç adedi alt sınırı bulunmamaktadır.
Dileyen tüm müşteriler, kiralanan araç adedi
fark etmeksizin bu üründen faydalanabilir.

Araç filosunun belirtilen tarihten erken iadesi
durumunda, araçlarda hasar tespit edildiği takdirde
sadece iade tarihine kadar ödenen tutar teminat
altına alınır.

Araç İade Güvenceli araç kiralamak için Portföy Yöneticinizle iletişime geçiniz.

